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Lomská radnice je periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Lom je registrován u MK ČR E 20234.

Pobočka lomské knihovny v minulosti fungovala například v Horním Lomu ve vile na Podkrušnohorské ulici v sousedství kadeřnictví
a skladu CO (civilní obrany).

Jaro je tady…
Začátek jara připadl podle výpočtů astronomů na
20. březen chvilku před jedenáctou hodinou večerní, kdy
Slunce protnulo nebeský rovník a začalo stoupat na severní obloze Země stále výše nad obzor. O pár dní později, konkrétně během posledního březnového víkendu,
jsme si posunuli časomíru o hodinu zpět a venku svítí
slunce, otevírají se květy prvních poslů jara a včely je
berou přímo útokem. Stejně tak teploty občas dosahují
takových hodnot, že si člověk není jistý, jestli nemá vyrazit do ulic jen v tričku. Jaro je prostě konečně tady
a přišel čas vyhnat zimní chmury z domova i z hlavy
a prozářit vše pestrými barvami. Stejně tak tu je čas, kdy
například drtivá většina motoristů řeší přezouvání aut
na letní pneumatiky a zahrádkáři se těší mezi záhony. Jediní asi, kdo příchod jara nevítají, jsou alergici…

K. Schwarzová: Pomůžeme kotlíkovou půjčkou
Máte doma kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a chtěli byste změnu, ale nevyhovuje vám systém kotlíkové dotace, kdy získáte finanční
podporu až poté, co jste sami uhradili výměnu kotle a vše s tím spojené?
Pro tyto případy tu je kotlíková půjčka, kterou vám poskytne město Lom.

„Kotlíková bezúročná půjčka je
program finanční pomoci při výměně kotle na pevná paliva s ruč-

ním přikládáním připravená pro
majitele rodinných domů v katastrálním území města Lom,“ říká

Hlasujte ve prospěch naší naučné stezky po důlních dílech
Chcete-li, aby loni zprovozněná naučná stezka „Zaniklá důlní díla Lomu
a Loučné“ vyhrála v soutěži „Krušnohorská NEJ“, máte jedinečnou šanci. Do konce června hlasujte pro novinku v oblasti turismu a cestování
v Krušných horách. Do soutěže byly nominovány i novinky z oblasti Svazku obcí v regionu Krušných hor. Svůj hlas můžete dát na webových stránkách krusnehory.eu nebo na facebooku Krušnohorská NEJ případně
e-mailem na info@krusne-hory.org s označením do předmětu Krušnohorská NEJ. Jedenáctikilometrová stezka založená městem Lom upozorňuje na patnácti zastaveních nejen na někdejší hlubinné doly či povrchové
malolomy, ale i na dělnické osady a větrací jámy. Do soutěže je nominováno vedle naší naučné stezky po důlních dílech dalších deset novinek.

starostka města Kateřina Schwarzová. Konkrétně jde o kotle, které
nesplňují požadavky 3., 4. nebo
5. třídy dle ČSN EN 303-5. V rámci
kotlíkové dotace zájemce může
získat zhruba 80 % nákladů k pořízení nového kotle, souvisejících

stavebních úprav a na pořízení nezbytné dokumentace. „Město Lom
poskytne v případě dostatečného
zájmu z řad vlastníků rodinných
domů kotlíkovou půjčku ve výši
doložených nákladů, maximálně
Pokračování na str. 2

Memoriál J. H. Bankse se blíží
„První army a moto sraz i setkání veteránů v Lomu se uskuteční v sobotu 25. května u příležitosti výročí konce druhé světové války.“ Například takto reagují motorkáři na internetu na premiérový Memoriál
J. H. Bankse, který pořádá město Lom.

Lomský motosraz je spojený
s army a jinými autoveterány,
plánuje se mnoho zábavy, ve
12. hodin má odstartovat z náměstí Republiky spanilá jízda

motorkářů o délce cca 20 kilometrů. Na společnou spanilou jízdu
naváže řada tradičních motorkářských soutěží, hlasování poroty
Pokračování na str. 2

Velikonoční
blahopřání
Vážení a milí, dovolte mi, abych
vám jménem vedení města
Lom popřála nádherné a především pohodové blížící se
svátky jara. Přeji vám krásné
prožití Velikonoc, hodně zdravíčka, hodně sluníčka na nebíčku
i v srdíčku.
 Kateřina Schwarzová, starostka
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Lom přechází na nový systém V květnu oslavíme 120 let
Letos v květnu oslavíme 120. výročí založení první české veřejné
třídění odpadu
knihovny „Čelakovský“ v Lomu. Za tu dobu byla umístěna například
U rodinných domů může od nynějška stát vedle černé i žlutá a modrá
popelnice. Lom se totiž přidal po bok měst realizujících projekt, díky
němuž by se mohl výrazně snížit objem směsného komunálního odpadu v obcích. Od května na nový systém třídění odpadu u rodinných
domů přichází město Lom.

K popelnici na komunální odpad
zájemci dostanou ještě popelnice na
třídění papíru a plastů. „Vyslyšeli
jsme volání majitelů rodinných domů
po dostatečné dostupnosti nádob na
tříděný odpad,“ říká starostka města
Kateřina Schwarzová a upozorňuje,
že ve prospěch změny hovořil i fakt,
že na některých místech, jako například před městským hřbitovem nebo
v ulici K hájovně, ve velkoobjemových kontejnerech na tříděný odpad
často končilo to, co tam nepatří nebo
stály bez povšimnutí a jinde ve městě
byly kontejnery přeplněné. „Nové
popelnice, modré na papír a žluté na
plast jsou určené pro každého majitele rodinného domu v Lomu, který

projeví zájem,“ pokračuje Kateřina
Schwarzová.
Pracovníci Městských technických služeb Lom právě začali s rozvozem nových nádob na tříděný odpad k těm rodinným domům, jejichž
majitelé již o zapojení se do ekologického projektu projevili zájem. „Pokud
mají zájem další majitelé rodinných
domů o popelnice na tříděný odpad,
není nic ztraceno,“ dodává Kateřina
Schwarzová. Jediné, co je potřeba,
aby zájemci co možná nejdříve zavolali na Městský úřad Lom na číslo
476 769 869 a nahlásili se do seznamu
žadatelů. Při tom se dozví i další postup přidělení popelnic na třídění papíru a plastů i systém jejich vyvážení.

K. Schwarzová: Pomůžeme kotlíkovou půjčkou
Dokončení ze str. 1
až 200 000 Kč,“ upozorňuje Kateřina Schwarzová. Půjčka je beznároková. Další podmínkou je vybrat
si pro vytápění svého rodinného
domu jeden ze tří typů zadavatelem
navržených nových zdrojů tepla –
tepelná čerpadla, kotle na biomasu
se samočinnou dodávkou paliva,
kotle na biomasu s ruční dodávkou
a plynové kondenzační kotle.
Prvním krokem pro to, aby se
zájemce zařadil do chystaného

projektu je návštěva MÚ, kde se
zaevidujete do seznamu žadatelů.
Poté budou zájemci s dalším postupem obeznámeni.
„Cílem dotace je snížení emisí
znečišťujících životní prostředí,“
dodává Kateřina Schwarzová
a uzavírá: „Podle dostupných informací převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do
1. a 2. emisní třídy. A právě provoz těchto kotlů bude v roce 2022
zcela zakázán.“

Anketa: Máte zájem o kotlíkovou půjčku?
Jsem vlastník rodinného domu v Lomu a mám zájem vyměnit kotel na
pevná paliva s ručním přikládáním, který dosud k vytápění používám,
za jeden ze tří navržených typů nového zdroje tepla:
a) tepelná čerpadla, kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva,
b) kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva,
c) plynové kondenzační kotle.
Vedle kotlíkové půjčky nabízí město Lom i pomoc odborně proškoleného pracovníka.
V případě zájmu navštivte co možná nejdříve na Městském úřadu Lom pracovníky v kanceláři číslo 4 (v přízemí) k zaevidování do seznamu žadatelů.

vedle obchodu s textilem. Knihy tehdy zdejším obyvatelům půjčovaly
například Věra Kukalová, Lenka Henzlová nebo Věra Ženíšková, Vendulka Krupičková, Věra Roštejnská, Lenka Hrušková. Lomská radnice
tentokrát přináší ohlédnutí Lenky Henzlové, jedné ze dvou zdejších
bývalých knihovnic, které Lomáci mohou ještě ve městě potkat.

Práce knihovnice,
láska na celý život
„Do Lomu jsem jezdila na letní
prázdniny k babičce a jako studentka
Střední knihovnické školy jsem, pokud bylo třeba, chodila vypomáhat
do zdejší městské knihovny paní
Věře Kukalové. Té jsem se po ukončení studia stala kolegyní,“ vzpomíná Lenka Henzlová, rodačka
z Prahy, která se na Mostecku nakonec 42 let věnovala tomu, co chtěla.
A práce knihovnice byl její sen.
Od mala ráda četla a ke knihám
a historii ji ještě více přivedla její
učitelka ze základní školy Jiřina
Kollerová, maminka pozdějšího
českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka. „Paradoxní je,
že mé spolužačky, které ke studiu
do Prahy z jednotlivých krajů Čech
přišly s tím, že se do svých regionů zase vrátí, v hlavním městě zůstaly, ale já po maturitě v roce 1976
naopak odešla na „sever“ za svým
pozdějším manželem,“ dodává
s úsměvem absolventka specializované školy, která tehdy byla již jen
v Brně a v Bratislavě.
Lenka Henzlová po příchodu
na Mostecko založila rodinu
a s manželem bydleli v Janově.
Proto, když v roce 1984 měl starší
syn nastoupit povinnou školní docházku, z důvodu lepšího spojení využila možnosti a přešla do knihovny

v sousedním Litvínově, kde působila dvacet let. „Mezi tím jsem se
s rodinou přestěhovala do Lomu
a když v roce 2004 byla janovská
pobočka zrušena, přešla jsem zase
o kousek dál, do Mostu. Tam jsem
pracovala až do loňského roku v oddělení naučné literatury. Díky tomu
jsem přišla do kontaktu se současnými knihovnicemi z Lomu Jitkou
Riegrovou a i Světlanou Vargovou
například v rámci meziknihovních
výpůjček,“ upozorňuje a dodává, že
požadované knihy hned připravila
a do lomské knihovny při cestě
domů odvezla. „Bylo to rychlejší
než poštou,“ dodává s úsměvem.
Pamětníci ví, že před rokem 1989
lomská knihovna sídlila v domě na
náměstí Republiky, vedle rohové
prodejny textilu. V Loučné byla jeden den v týdnu otevřena pobočka
ve vile na Podkrušnohorské ulici
v sousedství kadeřnictví a skladu
CO (civilní obrany). „Z něj byl později vybudován sklad pro knihovnu
a regály udělali vězni z tehdejšího
nápravného zařízení v Libkovicích,“
pokračuje ve vzpomínání.
Podle Lenky Henzlové je v malém městě vztah knihovnice se čtenářem daleko osobnější, při půjčování knih se mnohdy stane jakýmsi
důvěrníkem čtenáře, kdy se proberou nad knihami mnohdy i velmi
osobní věci. Ve velké knihovně je
sice čtenářů více, ale vztahy jsou

Memoriál J. H. Bankse se blíží
Dokončení ze str. 1
i veřejnosti o nejlepší motorku,
své umění předvede skupina historického šermu, zahrají kapely
VíVar a Hardox, vystoupí artisti
na hrazdách či akrobatka na tyči.

Ve stáncích bude možné zakoupit jídlo a pití. Finanční výtežek
z registrace a dobrovolných příspěvků bude věnován mladému
lomskému sledge hokejistovi
Filipovi.
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veřejné knihovny v Lomu Začala oprava kostela, dbejte
anonymní. „V Lomu si vzpomínám
například na dobrou spolupráci se
základní školou, konkrétně tehdejší
ředitelkou Cihlářovou a jak vím,
spolupráce školy a školek s lomskou
knihovnou funguje dodnes,“ říká
a rozvíjí dále své myšlenky na téma,
zda je i v dnešní době knihovna dů-

ležitá: „Určitě ano, svědčí o tom
i standart města, které pokud chce
být město, musí splňovat určité náležitosti, mezi tím je i mít knihovnu.“
Pravda je, že dnešní děti o klasické
knihy moc nestojí, je to ale o možnostech dnešní doby – internet, elektronické knihy apod.

Lenka Henzlová se ztotožňuje s názorem kritika na článek v médiích –
Co zůstane, až zmizí papírové knihy? – „O budoucnost papírových knih
bych se nebál, vždyť i kapitán Picard na USS Enterprise ve 24. století čte papírové knihy. Pokud někdo udělá krásnou knihu, s kvalitní vazbou, na dobrém papíře a s kvalitním nápaditým layoutem a pochopitelně dobrým obsahem, tak se bude vždy prodávat. Ale přiznejme si, že většina toho, co se
dnes vydává - tedy hlavně paperbacky klidně můžeme narvat do čteček,
protože formátování je skoro žádné a jediný obrázek je většinou ten nevalné kvality na přebalu a ten se dá do ePUB narvat taky. Tím chci tedy říct,
že předpokládám, že kniha se opravdu stane artefaktem, možná vzácným
a většina „spotřebních“ knih bude v elektronické formě.“

Soutěž
Ještě zhruba měsíc a půl mají všechny šikovné děti i dospělí na to zapojit se do soutěže, kterou u příležitosti 120. výročí svého založení vyhlásila městská knihovna Lom. Namalujte nebo jinak vyrobte obal na
Vaši oblíbenou knihu, nebo si sami zkuste, jaké je to být spisovatelem
a napište krátkou povídku o zvířatech, přírodě, prázdninách, o našem
městě či si zvolte téma dle libosti. Své příspěvky doneste osobně do
městské knihovny Lom, nebo pošlete elektronickou poštou na e-mail
knihovna@mesto-lom.cz. Uzávěrka je 30. května. Vyhodnocení proběhne v červnu a nejlepší příspěvky budou odměněny.

Oslava 120. výročí
Od začátku roku se čtenáři Lomské radnice seznamují s historií i současností městské knihovny. Postupné připomínání 120. výročí založení knihovny vyvrcholí Dny otevřených dveří. Městská knihovna Lom se
otevře všem obyvatelům města v pondělí 20. května od 9 do 17 hodin
a v úterý 21. května od 9 do 15 hodin. Při té příležitosti se budou moci
zaregistrovat noví čtenáři, nebo se jen zájemci seznámí s podmínkami
platnými v lomské knihovně, budou si moci odkoupit za symbolickou
částku vyřazené knihy, děti se mohou zapojit do soutěží a mimořádně bude připravena i ukázka nejstarších exemplářů z fondu knihovny.
V neposlední řadě se v pondělí odpoledne od 15 hodin setkají u „kulatého stolu“ bývalé knihovnice se čtenáři a s paní starostkou. Pro pozvané účastníky akce bude připravený Pamětní list ke 120. výročí založení
první české veřejné knihovny „Čelakovský“ v Lomu.

zvýšené opatrnosti při pohybu
v jeho blízkosti

Začala avizovaná oprava střechy, fasády a oken kostela Nejsvětější Srdce Páně, žádáme proto
občany Lomu i návštěvníky města
o vstřícnost a pochopení při pohybu v jeho blízkosti. „Obnova
střechy a fasády by měla trvat necelé dva měsíce, proto po tu dobu
prosím o shovívavost a obezřetnost osob pohybujících se v těsné

blízkosti staveniště. A nejde jen
o osoby bydlící v sousedství. Jde
nám všem o bezpečný a hladký
průběh akce,“ apeluje starostka
města Kateřina Schwarzová. Pro
ty, kteří si zvykli parkovat automobily vedle kostela platí doporučení, že parkování je nyní možné
nejlépe na velké vyhrazené ploše
na náměstí Republiky.

Psi se budou očkovat
13. a 15. května
Máte doma psa? Jistě víte,
že očkování psů je základní preventivní úkon v chovu psů, bez
ohledu na jejich počet v domácnosti nebo využití. Očkování psů
v Lomu proběhne v druhé květnové dekádě, když povinné je
očkování proti vzteklině a za standardní se dnes již považuje kombinované očkování proti psím nemocem.
V pondělí 13. května zvěrolékař psy oočkuje od 17 do 18 hodin v Horním Lomu naproti bývalé
Jednotě (křižovatka ulic Podkrušnohorská a K. H. Máchy).

Ve středu 15. května se očkování psů uskuteční od 17 do 18
hodin na náměstí Republiky před
Městským úřadem Lom.
Poplatek za povinné očkování
proti vzteklině je 100 korun a na
300 korun přijde nepovinné očkování takzvaná kombinace.
„Žádáme majitele, aby své psy
vybavili náhubkem, po dobu očkování je měli na vodítku co možná
nejblíže u nohy a za samozřejmost
považuji, že každý uklidí případné
exkrementy po svém čtyřnohém
chráněnci,“ upozorňuje starostka
města Kateřina Schwarzová.
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I starý mobil může být užitečný
V Lomu se opět potvrdilo, jak starý mobilní telefon může být užitečný. V posledním březnovém týdnu obdržela MŠ Lom za 100 mobilů
starých jeden nový a děti jej v rámci připravené charitativní akce obratem předaly do Pensionu pro seniory v Loučné.

„Je obdivuhodné, že se v Lomu
podařilo dětem z mateřské školy
nasbírat během krátké doby již
druhou stovku starých mobilních
telefonů,“ chválí regionální manažerka Iva Červená ze společnosti
ASEKOL, která zajišťuje sběr,
dopravu a recyklaci vysloužilých
elektrospotřebičů. Iva Červená vedle nového mobilního telefonu dětem přivezla i drobné dárky pro
podporu další spolupráce ve sběru
již nepotřebných elektrospotřebičů určených k recyklaci.
„Od začátku školního roku děti
se svými učitelkami zorganizovaly
další charitativní akci, díky které,
a pochopení obyvatel Lomu, získaly nový mobil pro potřeby penzionu v Loučné i jeho klientů,“
říká starostka města Kateřina
Schwarzová.
Ač se charitativní akce uzavřela, červené krabice „Mobiložrout“, které lomské děti samy vyrobily, budou umístěné i nadále
ve vestibulu městského úřadu,
v MŠ Lom, v restauraci Sokolovna
a v Potravinách Mája (u Hejsků na

Osecké ulici). Děti z „mateřinky,“
se hned zapojily do společensky
odpovědného projektu „Věnuj
mobil“ na recyklaci starých mobilních telefonů. „Tím, že již nepoužívaný mobil odevzdáváte, dáváte
mobilním telefonům další smysl,“
vzkazuje Kateřina Schwarzová
obyvatelům Lomu, aby v podpoře
potřebných pokračovali. Iva Červená k tomu dodává pár veršů:
„Úspěch jako hrom, sbírá celý
Lom. Nejvíce se cení, odpad který
není. Přijďte si k nám pro radu, jak
předcházet odpadu.“
V předešlém školním roce se
ZŠ a MŠ Lom zapojila do osvětového projektu „Recyklohraní“
v rámci kterého se mimo jiné podařilo nasbírat první stovku vysloužilých mobilních telefonů
a získat za ně jeden nový. A protože nezbytnost ekologické osvěty
a výchovy dětí nejmladšího věku
není lhostejný jejich učitelkám,
tak dokonce Tamara Hubková
z MŠ v Lomu zvítězila v celostátní ekologické soutěži „Ekoučitel roku 2017/2018“.

Noc s Andersenem
I Městská knihovna v Lomu se zapojila do 19. ročníku mezinárodní pohádkové Noci s Andersenem, pořádané Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Akce, pořádaná z pátku
na sobotu (29. na 30. březen), se v Lomu konala již po dvanácté.

Leitmotivem letošní pohádkové noci bylo vedle připomenutí
díla Hanse Christiana Andersena
i 70. výročí nakladatelství Albatros
a vybraných, jím vydávaných autorů,
Eduarda Petišky a Ondřeje Sekory.
Noci v knihovně se zúčastnilo
19 dětí a všechny se aktivně zapojily do řešení kvízů, luštění tajenky či doplňovaček a kreslení
omalovánek či do výroby drobností s jarní tématikou. Zpestřením

byla letos stezka odvahy. U dětí
velmi oblíbené hádanky vystřídalo
předčítání z pohádek.
Po snídani a vyhodnocení pořadí tří družstev se všichni rozešli do svých domovů. Již nyní se
lomské knihovnice těší na příští
noc s Andersenem a věří, že bavit
se v tento kouzelný večer je pro
každého příjemné. Doufají rovněž, že děti zůstanou čtení knih
i nadále věrné.

Náš měsíc čtenářů
Všechny děti z MŠ Lom navštívily 20. března městskou knihovnu
v rámci projektu Březen měsíc čtenářů. První šli „Dráčci“ (starší děti),
kteří zažili hodinu plnou soutěží,
hádanek a různých úkolů, za které
dostali sladké odměny. Prohlédnout
si mohli také zajímavé knihy a vytvořili pracovní list se zvířátky. Po

nich si „Čiperky“ vyslechly krásnou pohádku o zvířátkách, i ony plnily různé soutěžní úkoly a za projevenou snahu je také čekala sladká
odměna. V následujícím týdnu lomskou knihovnu navštívily děti z MŠ
v Loučné, pro které knihovnice připravily obdobný program přizpůsobený jejich věku.

Hodina Země 2019: Symbolickým zhasnutím
kterým je změna klimatu, víme a na jeho řešení
Lomský kostel Nejsvětější Srdce Páně i památník zaniklých důlních děl
v Lomu a v Loučné se i letos přidaly k řadě městských dominant, které se
v České republice i jinde po světě, ponořily poslední březnovou sobotu
do tmy. Město Lom se 30. března zapojilo do Hodiny Země, celosvětové
akce na ochranu klimatu. Vloni se v ČR akce zúčastnilo 13 statutárních
měst, bezmála 80 dalších obcí, na 70 firem a tisíce jednotlivců. Kampaň
každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.
V posledním březnovém týdnu obdržela MŠ Lom za 100 mobilů starých
jeden nový a děti jej v rámci připravené charitativní akce obratem předaly starostce města pro Pension pro seniory v Loučné.

Inzerce
n Prodám Opel Vectra, vyrobeno 2000, benzin, objem 1 800 ccm,
v plné výbavě, zimní i letní kola, tažné zařízení, xenonové světlomety,
cena 15 000 Kč. Info. tel.: 777 328 333.

Hodina Země proběhla v sobotu
30. března od 20.30 do 21.30 hodin.
Města a obce v rámci kampaně zhasínaly veřejná osvětlení, nasvícení
významných objektů, soch nebo náměstí. „V Lomu se do tmy ponořil kostel Nejsvětější Srdce Páně
i památník zaniklých důlních děl
v Lomu a v Loučné a připojily se
k dominantám jako Petřínská roz-

hledna v Praze, brněnský Špilberk či
nejvyšší kostelní věž v ČR v Plzni,“
říká starostka města Kateřina Schwarzová. Z technických i bezpečnostních
důvodů pak nebylo možné v městě
Lom zhasnout pouliční osvětlení.
Někteří účastníci Hodiny Země
si dávají dlouhodobé závazky - například vyměnit lampy veřejného
osvětlení za úspornější, zateplit ve-
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v lomské knihovně

v pondělí

15.dubna 2019 15.00 - 17.00

Připravujeme výtvarné dílničky pro šikulky v městské knihovně.

H. Ch. Andersen: „Celý svět je plný zázraků, na které
jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“

Dětský karneval završil balónkový vodopád
Soutěže, diskotéka včetně společné výuky tanců a odměny nejen pro nejkrásnější a nejnápaditější masky, takové bylo zábavné
sobotní odpoledne, které 9. března
patřilo lomským dětem. Město
Lom pro ně a jejich dospělý doprovod zajistilo v sále kulturního
domu dětský karneval. O show

s živě zpívanými písničkami, soutěžemi a diskotékou se postarali
čtyři členové autorského divadla
Mazec, kteří děti nenechali chvíli
v klidu a řádili s nimi po celé dvě
hodiny. Program završil balónkový
vodopád, díky kterému si mohl, vedle sladkých odměn, každý odnést
domů nafouknutý balónek.

Kreativní tvoření pro holky a kluky od 7 do 12 let.
Děti malují, stříhají, lepí, vyzkoušejí si různé techniky
a práci i s neobvyklými materiály.
Dílnička bude vždy tematicky zaměřená.
Je nutné dítě vždy předem přihlásit vzhledem k omezené kapacitě.
Registrační poplatek bude na materiál ve výši 50,- Kč
a hradí se týden předem s odevzdanou přihláškou.

Informace a přihlášky v Mě knihovně Lom, tel. 476 769 874,
e-mail: knihovna@mesto-lom.cz
Upozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a webu města Lom.

Nejkrásnější a nejnápaditější masky vybrala odborná porota, po společném vyfotografování dostalo každé dítě sladkou cenu.

jsme dali najevo, že o velkém problému,
se chceme aktivně podílet
řejné budovy, podporovat cyklodopravu. Na to všechno vedení města
Lomu myslí. „Při rekonstrukcích budov v majetku města se pamatuje i na
zateplení, řeší se dotace na výstavbu
cyklotrasy do Litvínova a počítá se
i s výměnou sloupů veřejného osvět-

lení a s tím spojeným jejich osazením
úspornějšími lampami,“ doplňuje starostka Lomu a dodává: „Symbolickým zhasnutím jsme 30. března dali
najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, víme a na jeho
řešení se chceme aktivně podílet.“

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v
Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem
upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné
budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony
lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se
vždy poslední sobotu v březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice a v roce 2018 se do projektu zapojilo i město Lom.

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace
města, ke zveřejnění v novinách a na webu města Lom.
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Všem nejdůležitějším ženám Jak to doopravdy chodí ve škole
a pokračuje: „Plnily i další úkoly,
se svými učitelnašich životů k jejich svátku kamiTřídaz MŠDráčků
dostaly pracovní list i omaloLom se 19. března vyMezinárodní den žen je oslava
našich nejdůležitějších a nejmilejších žen. „V pátek 8. března
jsme si v naší školce připomněli
povídáním si s dětmi o tom, čím
jsou ženy výjimečné a pro náš život tak důležité,“ říká vedoucí MŠ
Lom Jitka Strýhalová. Nechyběla
výroba krásných kytiček od malých Čiperek i Dráčků pro jejich
maminky, tety a babičky. „Doufáme, že vám udělaly radost nejméně tak, jako děti těšilo jejich

vyrábění z lásky k vám k mezinárodnímu dni žen,“ uzavřela vedoucí lomské MŠ.

pravila do místní základní školy,
kde paní učitelka z 1. A připravila
pro všechny děti krásný program.
Cílem bylo na dopoledne propojit výuku prvňáčků s předškoláky,
vyzkoušet si spolupráci v lavici
i ve skupině, ale také samostatnou
činnost. „Děti společně kreslily,
malovaly, četly písmena, počítaly
a doplňovaly paprsky sluníčku,“
říká vedoucí MŠ Jitka Strýhalová

vánku.“ Všechny děti si prohlédly
celou budovu základní školy
zblízka, zúčastnily se fyzikálního
pokusu s vodou, zacvičily si a zasoutěžily v tělocvičně. „Děkujeme
za překrásně připravený program
a příjemně strávené dopoledne,
které dětem názorně přiblížilo, jak
to doopravdy chodí ve škole, kam
většina z nich po prázdninách již
nastoupí,“ uzavřela J. Strýhalová.

Jídelníček v ZŠ Lom:
Co si můžeme objednat?
datum den

polévka

hlavní jídlo

16. 04.

úterý

zeleninová
s hráškem

– sekaná vepřová pečeně s bramborovou kaší
– pečená plec s bramborovým knedlíkem, zelí

17. 04.

středa

vločková

– kuřecí maso na zelenině s rýží Parboiled

18. 04.

čtvrtek

čočková

– pečené kuřecí stehno s bramborem
– zeleninový salát, pikantní vepřová směs
s rýží Parboiled

23. 04.

úterý

zeleninová
s drožďovými
noky

– moravské koláče

24. 04.

středa

květáková

– vepřová kýta na celeru s rýží Parboiled
– vepřové výpečky s bramborovým
knedlíkem, zelí

25. 04.

čtvrtek

zeleninová
s pohankou

– kuřecí prsa na másle s bramborem
– smažený vepřový řízek s bramborem,
zeleninová obloha

26. 04.

pátek

pórková s vejci

– hamburská hovězí pečeně s houskovým
knedlíkem

29. 04.

pondělí rybí

– smažený květák s bramborem, tatarská
omáčka

30. 04.

úterý

zeleninová
špenátová
s vejci

– kuřecí rizoto s hráškem, strouhaným sýrem
a okurkovým salátem
– Cordon blue (kuřecí maso plněné šunkou
a sýrem, usmažené) a bramborová kaše

02. 05.

čtvrtek

zeleninová
s kapáním

– kuře na paprice, těstoviny
– přírodní vepřový plátek se šunkou a sýrem,
opečené brambory, tatarská omáčka

03. 05.

pátek

zeleninová
s bulgurem

– bratislavské plecko s houskovým knedlíkem

06. 05.

pondělí hráškový krém

07. 05.

úterý

zeleninová
s cizrnou

– smažená ryba s bramborovou kaší
– zeleninová obloha, katův šleh z vepřového
masa, opečený brambor

09. 05.

čtvrtek

staročeská
bramboračka

– přírodní vepřový plátek s rýží Parboiled
– smažený vepřový řízek s bramborem

10. 05.

pátek

zeleninová s
těstovinou

– pečené kuřecí stehno s bramborovým
knedlíkem, červené zelí

13. 05.

pondělí hrachová

– dušená zelenina s bramborem

14. 05.

úterý

s játrovou rýží

– krůtí gulášek, kolínka
– vepřové nudličky se žampiony, opečený
brambor

kroupová

– zapečené těstoviny s uzeným masem,
sterilovaná okurka
– italské steaky z kuřecího masa, opečený
brambor

15. 05.

středa

– dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny Blanka Oplerová, telefon 734 579 193

Aktuality ze školních lavic
Tradiční velikonoční jarmark začne 16. dubna v 15.30
v budově základní školy ve Vrchlického ulici č. p. 372.
Návštěvníci se mohou těšit na tvorbu dětí a žáků z mateřských škol i školy základní. Organizátoři upozorňují,
že na jarmarku bude možné načerpat jarní pohodovou
atmosféru. Těší se zároveň již nyní na všechny návštěvníky Tradičního velikonočního jarmarku v Lomu.

Oslava masopustu
Poslední masopustní den si děti
v lomské školce oslavily parádní
karnevalovou veselicí. O zábavu se
celé dopoledne staral klaun Hopsík,
kterého děti už dobře znají, a z kterého byly všechny doslova nadšené.
Kouzlení, tancování, dovádění, zpívání, hry, kterým nechyběl didaktický rozměr, to vše běželo v rytmickém spádu euforie, hudby a smíchu.
Krásné dopoledne Hopsík ukončil výrobou balónkových zvířátek

pro děti na přání. „Hezčí a veselejší
karneval jsme již dlouho neprožili,
klaunovi Hopsíkovi moc děkujeme
za úžasnou opravdovost, přesvědčivost a nadšení, se kterou dokázal
děti pobavit, rozesmát a udělat jim
tento den výjimečným. Vřelé díky
patří i rodičům za to, že dětem připravili překrásné masky,“ děkuje
vedoucí MŠ Lom Jitka Strýhalová,
která se spolu s dětmi již nyní těší na
další podobně povedenou akci.
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KS Lom: Takhle jsme oslavili svátek žen
Již po 111. uznávaný svátek
Mezinárodního dne žen oslavili
lomští senioři 21. března v krásně
vyzdobeném sále kulturního
domu. Mezi seniory za vedení
města přišla starostka Kateřina
Schwarzová a druhý místostarosta
Roman Lafek, krásnou kytičku dostali i další hosté. Členové nového
výboru Klubu seniorů Loučná,
předseda Josef Vyhnal a pokladní
Jana Bendová, byli mimo jiné vyzváni ke vzájemné spolupráci
obou klubů, aby se jejich členové
lépe poznali i k návštěvám všech
akcí pořádaných městem Lom.
Paní starostka přinesla darem všem 66 ženám klubu peněžitou poukázku. Další moc hezký
dárek ženám daly děti z MŠ Lom

pod vedením učitelek J. Strýhalové
a T. Hubkové. Po jejich vystoupení
je v sále vystřídali členové klubu
v maskách a v retro oblečení, na
které byla velmi pěkná podívaná.
Odměnou všem účinkujícím byl
bouřlivý potlesk a udílení cen.
Podařilo se také splnit přání živé
hudby, u které se všem moc líbilo,

tančilo se i zpívalo až do večerních
hodin a nikomu se nechtělo domů.
Příjemnou odměnou členům
výboru bylo poděkování členů KS
Lom za to, že pro ně stále připravují různou zábavu. Už nyní se těšíme na další oslavu v dubnu.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS Lom

Životní
jubileum

Ženy se stárnutím nestávají starými, jen získávají šarm a zrají do
krásy. Ženy zkrátka nestárnou
a ty jsi maminko, babičko, prababičko Dagmar Tůmová, toho
důkazem. Přejeme Ti k Tvému životnímu jubileu hodně zdraví do
dalších krásných let a ať tě neopustí životní elán, který v sobě
máš. Jana a Béďa s rodinami.

Blahopřejeme
V dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Květoslava Humlová, Jiří Janovský, Otakar Flígr, Anton
Mackovič, Zdeněk Rozlílek,
Vladislav Studnička, Rudolf
Anger a Pavel Vlček.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme
Tipy na volný čas (do 15. května)
15. 4. Dílničky pro tvořivé děti – Městská knihovna Lom, od 15.00
16. 4. Tradiční velikonoční jarmark – ZŠ Lom, Vrchlického 372, od 15.30
18. 4. Mezinárodní den památek na zámku Jezeří – zámek Jezeří, od 10.00
18. 4. Velikonoční hodovačka – DJ Rico – Attic music club Litvínov, od 20.00
19. 4. Offroad Safari – Velikonoční Sasko: poklad za kopcem – sraz Rico Litvínov v 10.00 – nutno předem objednat
20. 4. Den Země – ZOOPARK Chomutov
20. – 21. 4. Velikonoce na zámku – zámek Duchcov, od 10.00
21. 4. Velikonoční taneční zábava – Citadela Litvínov, od 16.00
25. 4. divadelní představení CAVEMAN – Docela Velké Divadlo Litvínov, od 19.00
26. 4. Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov, od 19.00
27. 4. Zahájení kulturní sezony + svod psů loveckých plemen – zámek Červený hrádek, od 9.00
27. 4. Offroad Safari – České středohoří: sopečná tajemství – sraz Rico Litvínov v 10.00 – nutno předem objednat
28. 4. Offroad Safari – Stezky uhlí: těžba zblízka – sraz Rico Litvínov, ve 14.00 – nutno předem objednat
28. 4. Slet a rej čarodějnic – louka u areálu Bomba Lom, od 16.00
30. 4. divadelní představení Vzkříšení – Citadela Litvínov, od 19.00
30. 4. After párty Majáles – Attic music club Litvínov, od 20.00
1. 5. Valdštejnské slavnosti – Litvínov, zámecký park, od 9.00
1. 5. Čarodějnice – den poté na zámku Duchcov – zámek Duchcov, od 14.00
1. 5. Májová taneční zábava – Citadela Litvínov, od 16.00
2. 5. Bubenický virtuos Miloš Meier – Drumming Syndrome – Attic music club Litvínov, od 19.00
3. 5. koncert Michal Ambrož – HUDBA PRAHA – Attic music club Litvínov, od 19.00
5. 5. Pražský komorní balet – Kytice – Městské divadlo Most, od 18.00
14. –15. 5. výstava Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin – zámek Valdštejnů Litvínov,
		
otevřeno 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, prohlídky v každou celou hodinu.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě
měl rád, nikdy nezapomene. Dne
13. dubna jsme vzpomněli třináctého smutného výročí, kdy
nás tragicky opustil Rostislav
Švarc z Loučné. Nikdy nezapomenou rodiče, sestra Vladimíra
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 23. dubna si připomeneme nedožité 96. narozeniny naší
maminky a babičky paní Vlasty
Mužíkové. Děkujeme všem, kdo
s námi vzpomínkou uctí její památku. Dcera Vlasta a syn Václav
s rodinami.
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V Kulturním domě v Lomu proběhla ojedinělá výstava, která si dala za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské
výtvarníky, řezbáře či například malíře. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Představujeme Vám naše lomské šikovné ruce.

Lomské šikovné ruce: Martina Weissová
Martina Weissová vystudovala Střední průmyslovou školu v Mostě
a původní profesí je strojní konstruktér. Ručním pracím se věnovala už od mala. Pletení, které má nejraději, jí naučila babička,
a protože je levák a babička byla pravačka, dalo jí to ze začátku hodně práce, ale měla prý s ní velkou trpělivost. Díky tomu je dnes pletení čehokoliv velikou vášní Martiny Weissové.

„Dříve jsem pletla hlavně oblečení - svetry, čepice a šály jak
pro dospělé tak pro děti. Dnes
se věnuji převážně pletení doplňků jako jsou tašky, deky, polštáře nebo takzvané „pufy“ na sezení. Samozřejmě i dál pletu na
požádání rodiny nebo kamarádek na co si kdo vzpomene a já
jsem schopná jeho přání splnit.
Mojí další zálibou je šití. Jako
slečna jsem se naučila základy
šití, které jsem odkoukala od
maminky. S těmi jsem vydržela
hodně dlouho. Udělat velké pokroky v šití mě donutilo až před
třemi roky narození vnučky. Mé
dosavadní dovednosti nestačily
na dceřiny požadavky a já jsem se
jako samouk začala v šití zdokonalovat. Dnes si troufnu některé

výrobky, které jsem jako první
dělala pro vnučku, i předávat dál.
Velký úspěch má stále „plenkovník“ (příruční taštička na plenky,
ubrousky, podložku a další drobnosti pro miminko), kterého jsem
v různých barevných variacích
pro chlapečky i pro holčičky ušila
velké množství. Ušila jsem ho
pro známé, ale i pro cizí maminky
a troufám si říci, že všem dělá
velkou službu. Dále šiju dnes tak
oblíbené látkové tašky s motivem
panenek „SANTORO“.
A jako každá tvořivá žena si
ráda krášlím dům. A protože je
dnes k dostání velké množství
kreativního materiálu, začala
jsem si sama vyrábět ozdobné
věci k domu, jako jsou věnce na
dveře či dekorativní mísy. Dělá

Teď na jaře M. Weissová vyrábí převážně velikonoční věnce a další výzdobu
s tématikou oveček a zajíců.

„V době, kdy se mnozí z nás cítí být zavaleni
neustálými požadavky digitálního světa, koníčky
jako ruční práce, například šití, pletení, ale i vaření,
nebo pěstování zeleniny a ovoce na vlastní zahrádce
či další činnosti, jsou považovány za jakýsi lék
na stresy a tlaky moderního života.“

Příruční taštičky na plenky, ubrousky, podložku a další drobnosti pro miminko – „plenkovník“ ušila M. Weissová velké množství v různých barevných variacích pro chlapečky i pro holčičky.
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mi velkou radost, když se moje
výrobky líbí a chce si s nimi
zkrášlit dům i někdo jiný. Věnce
na dveře většinou dělám na konkrétní přání. Teď na jaře jsou
to převážně velikonoční věnce
a dřevěné kulatiny s ovečkami
a zajíci. Obecně se dá říci, že všemožné tvoření a ruční práce jsou
pro mě jakási terapie na dnešní
dobu, kdy se mnozí z nás cítí být
zavaleni neustálými požadavky
digitálního světa, a tak koníčky
jako například šití, pletení, ale
i vaření, nebo pěstování zeleniny
a ovoce na vlastní zahrádce, či
další činnosti, jsou považovány
za jakýsi lék na stresy a tlaky moderního života.
A abych se podělila o své nápady i s kamarádkami a jejich
dětmi, tak několikrát do roka svoláme jakýsi „babinec“, sejdeme se
a společně si vyrobíme něco, co
s mojí pomocí zvládnou i děti.
Loni před Vánocemi to byly kalendáře pro babičky a teď před Velikonocemi krásný zajíc, který se
pověsí jako dekorace na dveře.“
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